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W trosce o zdrowie i komfort 2ycia wszystkich mieszkaic6w gminy Kolbuszowa zwracamy sig

do Radnych Rady Miejskiej z wnioskiem o podjqcie stanowczych i szybkich dziala6, kt6re przyczyniq

siq do poprawy czystoSci powietrza.

Rozpoczql siq kolejny sezon grzewczy. Ju2 kilka chlodniejszych dni spowodowalo, 2e

w mie6cie iwe wsiach Gminy popoludniami iwieczorami nie ma czym oddychai. Nie mo2na wyj5i na

spacer, nie mo2na otworzyd okna. W powietrzu czu(gryzqcy dym, kt6ry negatywnie wplywa na nasze

zdrowie, szczeg6lnie na zdrowie dzieci i os6b starszych.

Wiqkszo5i mieszkaric6w ogrzewa swoje domy wqglem. Oczekujemy od Paristwa

nastqpujqcych dzialafl :

pozyskania Srodk6w z programu " Czyste Powietrze" tak, by chqtni mogli jak najszybciej

wymienii swoje przestarzale kotly na kotly ekologiczne, nowej generacji,

rozpoczqcia akcji edukacyjnej w5r6d mieszkaric6w tak, by wiqkszoSi z nich palila w swoich

piecach " od g6ry "( zostalo udowodnione, 2e dziqki tej metodzie palenia do atmosfery

dostaje siq od 50 do 80% pyl6w mniej, a oszczqdnoSci na opale siqgajq 30%),

podjqcia akcji edukacyjnej w$r6d dzieci i mlodzie2y, by u6wiadamiai im, jak wa2ne dla

naszego zdrowia i komfortu 2ycia jest umiejqtne ogrzewanie dom6w i jak szkodliwe jest

spalanie w piecach $mieci ( dziqki temu przeka2q tq wiedzq swym gorzej wyedukowanym

rodzicom idziadkom),

zakupu przez Urzqd Miejski drona przystosowanego do kontroli jako3ci spalin z piec6w na

terenie naszej Gminy.

Apelujemy do Pa6stwa o jak najszybsze podjqcie skutecznych dziala6. Tu chodzi o nasze

zdrowie iZycie.

W.,/nw imieniu wnioskodawc6w

Wyra2am zgodq na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycjq lub urzgdu go
obslugujqcego danych osobowych podmiotu wnoszqcego petycjq lub podmiotu, o kt6rym mowa w art. 5 ust. 1

Ustawy zdnia11lipca2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U.22018 r., poz.870)
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Wykaz osob popierajqcych petycjg w sprawie poprawy jakoSci powietrza w gminie Kolbuszowa.
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Wyrazam zgodg na ujawnienie na stronie internetowel podmir:ttt rozpatrujqcego petycjg lub urzgdu go
obslugujqcego danych osobowych podmiotu wnoszqcego petycjQ lub podmiotu, o kt6rym mowa w art. 5 ust. 1

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (1.1. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
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Wykaz osob popierajqcych petycjg w sprawie poprawy jako6ci powietrza w gminie Kolbuszowa.
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Wyrazam zgodg na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycjQ lub urzqdu go
obstugujqcego danych osobowych podmiotu wnoszq ego petycjq lub podmiotu, o ktorym mowa w art. 5 ust, 1

Ustawy z dnia 1 1 lipca2014 r o petycjach (t.j. Dz. U. .2018 r., poz. 870)

Imig i nazwisko


